
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

 

Tisztelt Szülők! 
 

Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) kimondja, hogy a 

gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 

15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek 

az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást 

érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 

gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: 

felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik 

(a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az 

óvodavezető dönt. 

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő 

részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy 

a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az 

óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 

gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 

beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A 

napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha 

gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az 

óvodavezetőt. 
 

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a tankerületi központ határozata 

alapján értesíti a hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. 
 

Jelentkezés rendje  

A beiratkozási igény  

 személyes jelentkezés esetén az óvoda székhelyén történő jelentkezéssel, egyben a kitöltött 

„Óvodai jelentkezési lap” leadásával,  

 online jelentkezés esetén a dokumentumok elektronikus úton, a kisvacovi@gail.com email 

címre történő beküldéssel  

válik hivatalossá.  

Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is.  

 

Azok a gyermekek, akik adott év augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, csak abban az 

esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a körzetben lakóhellyel, 

vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése 

megtörtént.  
 
Az újonnan érkező gyerekek fogadása – szabad férőhely esetén – az óvodai nevelési évben adott év 

április végéig az üres férőhelyek figyelembevételével történik. Az évközi jelentkezés az óvoda 

székhelyén nyújtható be, amint a gyermek betöltötte a 3. életévét.  
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Intézményünkben az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a 

következők: 
 

1) Óvodai jelentkezési lap 
2) Gyermek és szülője személyazonosító igazolványa, valamint a gyermek és a szülő 

lakcímkártyával igazolt váci lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási helye) 
3) A gyermek születési anyakönyvi kivonata 
4) Gyermek TAJ kártyája 

5) A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum 

6) Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról 
 

Az óvodában leadott kitöltött jelentkezési lap nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is. A 

gyermek óvodai elhelyezésekor – az esetleges túljelentkezések miatt – nem tudunk biztosítékot 

vállalni arra, hogy minden esetben az Önök által megjelölt tagóvodába tudjuk majd elhelyezni 

gyermeküket. 
Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik napig dönt 

a felvételi kérelmekről.  

Az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására 

vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre 

kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. 

 

Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is. 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított 

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda 

vezetőjénél. 

 

 

 

 

 Kovács Ágnes 

 intézményvezető 

 

 


